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Beste ouders en grootouders
Eetfestijn
Een welgemeende “dank u wel” aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen om van dit eetfestijn
(alweer) een groot succes te maken.
We telden een kleine 730 inschrijvingen.
Bedankt aan alle aanwezigen. Want zonder jullie was er niks om te organiseren.
Het eten was lekker, de bediening vlot, de aankleding super en ten slotte de animatie geslaagd.
Jammer dat de boekenhoek voor het tweede jaar op rij eindigde in een waar slagveld.
Kapotte boeken en heel veel ontgoochelde mensen zorgen er voor dat we dit volgend schooljaar niet
meer zullen aanbieden alsook de blokken waar kinderen veel mee gedaan hebben behalve waarvoor ze
dienen.
Sneeuwklassen: wijnverkoop (zie ook afzonderlijke brief)
Na de herfstvakantie start de wijnverkoopactie ten voordele van onze sneeuwklassers die in het
schooljaar 2020-2021 opnieuw richting de sneeuw vertrekken.
De wijnverkoop zal duren tot en met 29 november.
Wij kunnen meedelen dat dit nog steeds dezelfde wijn is , maar nu een jaartje ouder.
Met de opbrengst van deze actie kopen we onder andere de noodzakelijke skipassen aan voor de
sneeuwklassen “ schooljaar 2020-2021 .”
De vijfde en zesde klassers wensen jullie nu reeds oprecht te bedanken voor jullie steun
Verkeersactie : helm op , fluo TOP
Na de vakantie mogen jullie opnieuw kennis maken aan de schoolpoort met ons oudercomité , in het
bijzonder de werkgroep “verkeer.” Zij starten dan de actie “ helm op , fluo TOP “ op die zal lopen tot
aan de krokusvakantie. In de boekentas zit een flyer met alle nodige uitleg. Binnenkort zitten wij samen
met schepen Luc Van Huffel omtrent de verkeersproblematiek in en rondom onze school. We houden
jullie op de hoogte.
Mogen wij alle ouders en grootouders vriendelijk vragen om de fietsenstallingen vrij te maken op het
moment dat kinderen hun fiets komen halen. Het vele volk zorgt er voor dat kinderen minder vlot binnen
en buiten kunnen waardoor ze zich al te vaak moeten haasten. Alvast bedankt.
Graag ook aan de oudste kinderen meedelen dat het geenszins de bedoeling kan zijn dat ze de Baron
Arthur Verhaegenlaan versperren ter hoogte van de verfwinkel om dan in groep samen huiswaarts te
fietsen. Dit kan en mag, maar kan niet ten kostte gaan van andere fietsers die dan in het midden van de
rijweg zich begeven om de groep te ontwijken.
Instappers na de herfstvakantie
Na de herfstvakantie verwelkomen wij graag : Victor, Hayden, Elena, Liandro, Nicole, Loes, Mathis,
Rynn en Lily. Jullie zijn meer dan welkom bij ons op school! We zullen er goed zorg voor dragen.
Op onze website staan sinds augustus reeds de nieuwe data voor inschrijvingen van het geboortejaar
2018.

Media op school : projecten opgestart “ mediawijsheid”
Drie maal per jaar zullen de kinderen dit schooljaar les krijgen van mij omtrent “mediawijsheid”.
Op het programma staan de volgende zaken:
Eerste graad:
- kennis maken met media, hun rol en invloed + verschillen tussen media benoemen + begrijpen hoe
media worden gemaakt + mediaboodschappen analyseren + inzien hoe media werkelijkheid inkleuren
Tweede graad:
- rol en invloed van reclame op mensen + rol en invloed van internet + medialisering samenleving +
gevolgen internet en privacy
Derde graad:
- communiceren online: afspraken
- digitaal pesten + social media + veilig internet
Rode neuzen school
Na de herfstvakantie zullen we opnieuw ons inzetten voor de rode neuzen actie. Meer info volgt later. In
december komt de heldentoer naar onze school. Een bedanking voor onze inzet van vorig schooljaar. Een
bus met animatoren en psychologen die via allerlei workshops aan de slag gaan rond gevoelens en
behoeften, veerkracht en welbevinden. Het vierde leerjaar werd gekozen om mee aan de slag te gaan.
Speelplaatsvernieuwing
Onze spreekavond werd geannuleerd aangezien er bijzonder weinig mensen zich konden vrijmaken om
samen met onze werkgroep zich te buigen over de speelplaats van de toekomst op PJC.
We hopen dit toch nog te kunnen hernemen, anders zien we ons genoodzaakt om enkel met de werkgroep
verder te gaan en hopen we dat de visie nadien voldoende zal gedragen zijn door de ouders.
Rapporteren en evalueren
Ons vernieuwd rapport mogen jullie vandaag voor de eerste keer aanschouwen. De namen van de vakken
en onderdelen werden aangepast aan de nieuwe termen binnen Zill alsook de logo’s werden toegevoegd.
Op deze manier blijven jullie ook op de hoogte en volgen jullie mee.
Zo vielen enkele vak onderdelen weg ( technisch lezen en begrijpend lezen werd lezen, schrift verdween,
taalsystematiek en taalgebruik werden 1 vak). Bij de leer – en leefhoudingen werken we niet langer met
smileys, maar met picto’s van zaadje tot plant. Een groeilijn. Vanaf volgend rapport zal ook de inbreng
van de leerling worden gevraagd. Zij bepalen dan (samen met jullie eventueel) de werkpunten op
cultuurgebonden vlak en persoonsgebonden vlak.
Naar volgend jaar zullen we ook de items gaan wijzigen binnen de leer –en leefhoudingen. Ook het
ontwikkelveld media zal vanaf volgend jaar geëvalueerd worden. Meer info volgt later.
Team info




Juf Beaudine (lerarenplatform) zal om de twee weken toegevoegd worden aan ons zorgteam en komt
in de kleuterklassen en de lagere school.
Juf Kim beviel op 11 oktober van een flinke zoon, Jack . We wensen haar en haar gezin alle voorspoed
en geluk.
Juf Veronique nam tussentijds afscheid van haar schoonmoeder, we steunen haar en haar familie in
deze moeilijke periode.

Warme groet
Het schoolteam

